RUDAMINOS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „ĄŽUOLIUKAS“
DIREKTORĖ VALERIJA ARBOČIENĖ
EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS
Užduotys

Siektini rezultatai

Nustatyti rezultatų vertinimo rodikliai (kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti rodikliai,
kuriais vadovaudamasis vadovas vertins, ar nustatytos užduotys yra įvykdytos)

2.1. Modernizuoti vidaus ir lauko
ugdymo erdves.

Modernizuotos vidaus ir
lauko erdvės. Vykdomi
Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos
ministro 2016 m. sausio
26 d. įsakymo Nr. V-93
Lietuvos higienos norma
HN 75:2016
„Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo
programų vykdymo
bendrieji sveikatos
saugos reikalavimai“

Įsigyti ir įrengti vienai darželio grupei modernius bei mobilius baldus,
skatinančius vaikų kūrybiškumą ir saviraišką.
Įrengti muzikinę erdvę lauko žaidimų aikštelėje

2.2. Pakeisti vaikų maitinimo
organizavimą, užtikrinant sveikatai
palankaus maisto patiekalų
gamybą.

Įgyvendintos Lietuvos
Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2015
m. rugpjūčio 27 d.
įsakymo Nr. V-998 „Dėl
maitinimo organizavimo
ikimokyklinio ugdymo,
bendrojo ugdymo
mokyklose ir vaikų
socialinės globos

Organizuoti tėvų bendruomenės susitikimus su sveikatai palankaus maitinimo
iniciatoriais.
Vykdyti tėvų rašytinę apklausą dėl vaikų maitinimo naujovių įgyvendinimo
darželyje ir suderinti darželio taryboje.
Ieškoti ekologiškų maisto produktų tiekėjų ir vykdyti viešuosius pirkimus dėl
sutarčių sudarymo ekologiškų maisto produktų tiekimui.
Užtikrinti kvalifikacijos tobulinimą seminaruose darbuotojų, atsakingų už maisto
patiekalų gamybą ir valgiaraščių sudarymą.

2.3. Pakeisti darželio pastato
šildymo būdą ir įrengti karšto
vandens gaminimą.

2.4. Gerinti ugdymo kokybę,
siekiant pedagogų profesinio lygio
augimo, tėvų bendruomenės
švietimo, psichologinės pagalbos
teikimo

įstaigose tvarkos aprašo
patvirtinimo“ pakeitimo
Pakeistas darželio pastato
šildymo būdas.
Vykdomas Lietuvos
Respublikos statybos
įstatymas ir Lietuvos
Respublikos energetikos
ministro 2010 m. spalio
25 d. įsakymu Nr. 1-297
patvirtintos šilumos
tiekimo ir vartojimo
taisyklės.
Įgyvendinti Lietuvos
Respublikos švietimo
įstatymo nuostatas.

Atlikti socialinį ekonominį pagrindimą dėl šildymo būdo pakeitimo naudos.
Parengti techninį darbo projektą ir atlikti projekto ekspertizę. Bendradarbiauti su
Vilniaus rajono savivaldybės administracija dėl statybos leidimo išdavimo
kapitaliniam statinio remontui. Vykdyti viešuosius pirkimus darbų pirkimui,
renovuoti darželio šilumos punktą, dėl pastato šildymo būdo keitimo ir karšto
vandens gaminimo.

Organizuoti psichologo paslaugų teikimą darželio vaikams, pedagogams ir tėvų
bendruomenei (individualias ir grupines).
Organizuoti mokymus darželio bendruomenei apie ikimokyklinio amžiaus vaikų
psichologinių krizių požymius ir jų įveikimo būdus, ugdymo strategijas, savęs
pažinimą (4 paskaitos pedagogams, 2 renginiai tėvams).
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